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„Solidarność Pokoleń” 

 

"Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2015" 

 

Gdańsk, dn. 03.07.2015 

 

ZAPYTANIE O CENĘ 

Nr 1/2015/FPS 

na przeprowadzenie kampanii promocyjnej w ogólnopolskiej prasie związkowej w ramach projektu 

„Solidarność Pokoleń” współfinansowanej ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 

programu Kultura - Interwencje 2015 oraz Fundacji Promocji „Solidarności” 

 

 

1. Dane dotyczące zamawiającego 

 

Fundacja Promocji Solidarności z siedzibą w Gdańsku 

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk 

tel. 583084240; fax. 58 3084331 

strona internetowa: www.fpsol.org.pl 

poczta elektroniczna: w.kwidzinski@solidarnosc.org.pl 

Godziny urzędowania: 9.00-15.00 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie kampanii prasowej promującą obchody 35-

lecia powstania „Solidarności” pod hasłem „Solidarność pokoleń”. Celem projektu jest przygotowanie 

kampanii promocyjnej, która służyć ma wypromowaniu uroczystości 35-lecia strajków Sierpnia’80 i 

powstania NSZZ „Solidarność”. Główne wydarzenia kulturowe odbędą się 29 sierpnia 2015 roku w 

Gdańsku na terenach postoczniowych, gdzie działać będzie scena edukacyjna nakierowana na kontakt 

z młodymi ludźmi do innowacyjnego przekazu ważnych treści kulturowych i historycznych w formie 

konkursów edukacyjnych oraz koncert wizualno-słowno-muzyczny w wykonaniu znanych artystów. 

Na kampanię składa się pakiet 6 reklam i 4 artykuły w ogólnopolskiej prasie związkowej o tematyce 

związanej z ww. obchodami, opublikowane w terminie 22.07. – 26.08.2015 roku. Celem zadania jest 

popularyzacja wśród osób z  ograniczonym dostępem do kultury - dziedzictwa i nowych kierunków w 

kulturze, zachęta do aktywności kulturowej ludzi z kolejnych pokoleń „Solidarności” oraz edukacja 

przybliżająca młodym dziedzictwo „Karnawału Solidarności”. Zgodnie z hasłem przewodnim 

odbiorcami jest kilka pokoleń, do których dopasowano metody dotarcia. 

Każdy z 4 artykułów prasowych powinien mieć nie mniej niż 3000 znaków ze spacjami i nie więcej 

niż 6000 znaków ze spacjami . 

Każda z 6 reklam promujących obchody 35-lecia nie może być mniejsza niż ½ strony. 

Wszystkie artykuły i reklamy muszą być opatrzone odpowiednimi logotypami i informacjami o źródle 

finansowania kampanii. Odpowiednie materiały w tym zakresie zostaną dostarczone przez 

Zamawiającego. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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3. Termin wykonania zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 14.07.2015 – 24.08.2015 roku. 

4. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie 

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 

2. Dokumenty wymagane: 

 

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z oświadczeniami o spełnianiu przez 

wykonawcę warunków, o których mowa w podpunkcie 1), 

5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

2. Pytania wykonawców muszą być formułowane na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: 

Adres: ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk 

fax.: 58 3084341 

poczta elektroniczna: w.kwidzinski@solidarnosc.org.pl 

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednocześnie przekazując treść wyjaśnienia na 

swojej stronie internetowej. 

4. Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: 

Wojciech Kwidziński 

tel. 583084240 

fax. 583084341 

Godziny udzielania wyjaśnień 10-14 

e-mail: w.kwidzinski@solidarnosc.org.pl 

6. Opis przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Oferta oraz wszystkie 

wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy. Jeżeli 

oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 

należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału. Poprawki w 

ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 

Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Każdy 

wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu na adres lub w siedzibie 

zamawiającego: 

Adres: ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, pok. nr 312 

 

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres 
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zamawiającego 

oraz oznakowane następująco: „Oferta na przeprowadzenie kampanii promocyjnej w 

ogólnopolskiej prasie związkowej – nr 1/2015/FCS” 

i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem wykonawcy. 

7. Termin związania ofertą 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać na adres lub w siedzibie zamawiającego: 

Adres: ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, pok. nr 312 

do dnia 13.07.2015 r. do godz. 12.00 

2. Ofertę złożoną po terminie pozostawia się bez otwierania.  

9. Opis sposobu obliczenia ceny 

W formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji) należy podać, co 

najmniej: cenę netto, oraz kwotę podatku VAT oraz cenę brutto w polskich złotych (PLN). 

Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN. 

10. Opis kryteriów oceny oferty 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. 

11. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego 

1.Strony ustalają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną : 

a/.za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy dot. terminu końcowego, a także za opóźnienie w 

usunięciu wad i usterek, w wysokości 2% dziennie wynagrodzenia brutto określonego w umowie. 

b/.za odstąpienie od realizacji umowy 20% wynagrodzenia brutto określonego w umowie. 

 

2. Jakiekolwiek spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

12. Załączniki: 
- formularz ofertowy. 

 

 

 


